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IНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Убачыў птушку –
занясі ў базу!

Маніторым палявых птушак

Свае назіранні за птушкамі, звярамі, казуркамі ды
раслінамі занось у базу на сайце www.florafauna.by.
Усе звесткі каштоўныя і дапамагаюць сфармаваць карціну
біяразнастайнасці Беларусі.
Бёрдвочары выявіліся найбольш актыўнымі
карыстальнікамі ФлорыФаўны ў 2017 годзе!
Асабліва хочам адзначыць сярод іх Уладзіміра Бондара
(384 назіранні), Таццяну Каржыцкую (342 назіранні),
Ірыну Груздзіловіч (235 назіранняў), Лідзію Барысаву
(116 назіранняў) і Максіма Дадычына (92 назіранні).

Назіраем за птушкамі разам!
Карына Салавей, менеджар ініцыятывы “Будзь здаровы з
птушкамі!” праекта “БЕЛМЕД”:
Птушкаванне – гэта хобі, якое захоплівае з галавой.
Адкрыўшы для сябе аднойчы птушыны свет, вельмі
складана застацца абыякавым. Ступень “залежнасці”
ў кожнага розная – хтосьці пачынае збіраць новыя віды
птушак са спартовым захапленнем, іншыя атрымліваюць
асалоду ад сустрэчы нават з самымі звычайнымі відамі.
Калі бёрдвочынг прыходзіць у тваё жыццё, навакольны
свет ажывае, змяняецца яго ўспрыманне. Пачынаеш
заўважаць дробязі, чуць гукі, на якія даўно не звяртаў увагі
за штодзённымі справамі. Вунь шэрая варона ў спадзяванні
на смачную здабычу шпарка спраўляецца з пакункам
са сметніцы, побач чародка вераб’ёў ласуецца насеннем,
а над тваім акном клапатліва мітусяцца гарадскія ластаўкі:
час ствараць утульнае гняздзечка.
Адчуванне жыцця “тут і цяпер”, яго простых і радасных
праяваў – адзін з падарункаў бёрдвочынгу. І гэта
не жарты – даследчыкі з універсітэта Exeter, British Trust for
Ornithology (Вялікабрытанія) і ўніверсітэта Queensland
(Аўстралія) пацвердзілі, што людзі, якія жывуць побач
з дзікімі птушкамі, кустамі і дрэвамі маюць нашмат меншую
імавернасць захварэць на дэпрэсію, у іх зменшаныя
трывожнасць і ўзровень стрэсу.
Да таго ж бёрдвочар можа прайсці звыш 10 кіламетраў
у дзень падчас назіранняў за птушкамі. Не верыш? Усталюй
сабе на тэлефон адмысловы дадатак па падліку крокаў
і выпраўляйся на пошукі птушак! Падзяліся з АПБ
праз info@ptushki.org, колькі ты праходзіш за свой птушыны
шпацыр.
Бёрдвочынг – універсальны від адпачынку:
ён не надакучвае, не патрабуе суперпрыладаў,
экасяброўскі, карысны для здароўя і дае магчымасць адчуць
сувязь з прыродай, якая часта страчваецца ў гарадах.
2018 год у АПБ праходзіць пад знакам ініцыятывы
“Будзь здаровы з птушкамі!” праекта «БЕЛМЕД»,
які фінансуецца Еўрапейскім саюзам і рэалізуецца ПРААН,
СААЗ, ЮНІСЕФ і ЮНФПА ў партнёрстве з Міністэрствам
аховы здароўя Беларусі. Падчас рэалізацыі ініцыятывы
пройдуць дзесяць Школ бёрдвочараў у гарадах Брэсцкай
і Гомельскай абласцей, два чэмпіянаты па фатаграфаванні
птушак, выйдзе новы птушыны вызначальнік, з’явіцца
дадатак-вызначальнік для мабільных тэлефонаў.
“Будзь здаровы з птушкамі!” – сапраўдны выклік усім,
хто яшчэ не адчуў смаку бёрдвочынгу. Хопіць адкладаць,
далучайся да руху, прыроды і назіранняў разам з АПБ!

Дзе пройдуць бясплатныя
Школы бёрдвочара?
Брэст, Кобрын, Камянец,
Маларыта, Баранавічы, Бяроза,
Пружаны, Гомель, Тураў, Мазыр

З 2007 года у Беларусі праводзіцца народны маніторынг
палявых птушак. У многіх краінах такі маніторынг вядзецца
ўжо некалькі дзясяткаў гадоў. Ён паказвае, што самыя
звычайныя для нас віды могуць стаць рэдкімі. Праз
інтэнсіфікацыю сельскай гаспадаркі колькасць палявых
птушак у ЕС скарацілася прыблізна ўдвая!
Як адсачыць гэтыя змены? Далучайся да маніторынгу!
Гэта нескладана. Ты можаш дапамагчы, нават калі ведаеш
усяго некалькі відаў палявых птушак.

Напішы каардынатару
Сямёну Леваму
сваё імя і тэлефон на адрас
levy@ptushki.org,
у тэме пазнач: “Маніторынг
звычайных відаў”.
Ты атрымаеш квадрат –
участак 1 км х 1 км, на якім
трэба правесці па адным
уліку ў траўні і ў чэрвені.
Мы выберам для цябе ўчастак
у зручным месцы.
Чым больш людзей далучыцца да маніторынгу,
тым больш дакладная будзе карціна.
Вялікі дзякуй тым, хто маніторыў у 2017 годзе:
Алена Мацкевіч, Віктар Кулік, Максім Дадычын,
Лідзія Барысава, Сяргей Бандарэнка,
Аляксандр Альгамец, Андрэй Барадзін,
Віталій Кашчэеў, Аляксандр Страчук,
Павел Аляксееў, Сяргей Козак, Станіслаў Верталь,
Андрэй Шэўчык, Аляксандр Вінчэўскі,
Зінаіда Гарошка, Юрый Квач, Сямён Левы.
Далучайся, калі ласка!

Часам назіральнікі-аматары дапамагаюць рабіць важныя
адкрыцці. Так, карыстальнікі florafauna.by Сяргей Саковіч
і Таццяна Яварэц размясцілі фатаграфіі матылька на
сайце, а валідатар партала Кацярына Сетракова,
супрацоўнік НПЦ па біярэсурсах НАН Беларусі, вызначыла
від – блакітнаватая мнагавочка (Lycaena helle). Матылёк
выявіўся вельмі рэдкім. Ён як від, што знікае (EN), занесены
ў міжнародную і нацыянальную Чырвоныя кнігі. У Беларусі
было вядома толькі пра два яго сучасныя месцы рассялення – у Бярэзінскім запаведніку і ў заказніку “Аступ”.
Дзякуючы Сяргею і Таццяне мы даведаліся пра папуляцыю
блакітнаватай мнагавочкі ў заказніку “Гродзенская Свіслач”.
Яны бачылі там гэтага рэдкага матылька ў самым пачатку
траўня ў 2014 і 2015 гадах.
А дзякуючы ўжо адзначанаму намі Уладзіміру Бондару
летась мы атрымалі важныя звесткі пра першае за сто гадоў
гнездаванне ў Беларусі стэпавага луня, а сёлета ў канцы
студзеня – пра першую зімоўку ў нас белашчокай казаркі!
Абодва назіранні зробленыя ў Магілёўскім раёне.
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www.ptushki.org
Захоўваем дзікую
прыроду разам!
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Сёлета трое прыродаахоўнікаў Беларусі
атрымалі званне Абаронцаў дзікай
прыроды, якім на міжнародным узроўні
ганаруе глабальная прыродаахоўная
асацыяцыя BirdLife International.
Арнітолаг Уладзімір Іваноўскі –
верны сябра драпежных птушак,
які клапоціцца пра іх амаль 45 гадоў.
Старшы інспектар па ахове жывёльнага
і расліннага свету Тураўскай міжраённай
інспекцыі Міхаіл Ярмоліч ініцыяваў
затрыманне замежных браканьераў
у Жыткавіцкім раёне. А супрацоўнік
заказніка “Выганашчанскае”
Мікалай Варабей пры спробе
затрымаць браканьера атрымаў
цяжкія раненні.

У верасні 2017 года на базе Варнянскай ясляўсадка-сярэдняй школы АПБ адкрыла Ласасёвы
цэнтр. Неверагоднае жыццё стронгі, кумжы і сёмгі
вартае твайго падарожжа!

Міхаіл Ярмоліч

1 сакавіка – 31 траўня
Сустракаем птушак з выраю: адзначай свае першыя
назіранні вестуноў вясны – бусла, вясковай ластаўкі,
свіргуля, зязюлі і шчуркі-пчалаедкі на сайце
springalive.net і дасылай нам іх фота!

19-20 траўня
Слухаем прыгожы пошчак салаўёў на экскурсіях
у Мінску і іншых гарадах!
Сачы за раскладам на сайце АПБ.

Салаўіная карта
Травень
Складаем разам салаўіную карту Беларусі на сайце АПБ.
Пачуў салаўя? Зайдзі на ptushki.org і пазнач гэтае месца
на карце.

Ахова птушак
Бацькаўшчыны
АПБ з'яўляецца
нацыянальным партнёрам
BirdLife International,
глабальнай асацыяцыі
прыродаахоўных
арганізацый
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Дзейнасць ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны” падтрымліваецца
Каралеўскім таварыствам аховы
птушак (RSPB), партнёрам BirdLife
International у Вялікабрытаніі.

У выданні выкарыстаныя
фотаздымкі наступных аўтараў:
М. Вінчэўская, А. Рэутава, Franz Xaver,
Rasbak, TeunSpaans, а таксама
фотаздымкі з архіва АПБ і герояў
публікацый.

– Я амаль усё жыццё жыў каля ракі
Лясной, з маленства вывучаў
навакольную флору і фаўну. Таму
ад заснавання АПБ я стаў яе актыўным
сябрам і лідарам захавальніцкага руху
на ТВП “Рака Лясная”. У нас вялікая,
моцная каманда Захавальнікаў. Яны рознага ўзросту
і прафесій: ад айцішнікаў і ўрачоў да міліцыянтаў, ляснічых,
аграномаў. Сам я з адукацыі настаўнік геаграфіі і біялогіі.
Важна, што кожны можа дапамагчы ў сваіх пытаннях.
А зроблена нашымі Захавальнікамі шмат, вось толькі
некалькі прыкладаў: гэта і кампанія па заморах на Лясной,
і разбіральніцтва з фактамі разбурэння археалагічных
помнікаў, а яшчэ летась мы дамагліся, каб наша ТВП
трапіла ў спіс, дзе забаронена вясновае паляванне
на птушак.

– Нас наведала ўжо больш за 280
чалавек. Тут пабывалі і мясцовыя
жыхары, і прадстаўнікі з Расіі і Літвы.
У цэнтры праводзіліся майстар-класы
з настаўнікамі і кіраўнікамі гурткоў.
За зімнія канікулы ўсе лагеры, якія працавалі ў нас, наведалі
Ласасёвы цэнтр. Мы запрашаем да нас усіх – зблізку і здалёк, нікому не адмаўляем. Званіце і прыязджайце да нас!

Калі побач з табой знаходзіцца Тэрыторыя, важная
для птушак, ты можаш стаць яе Захавальнікам:
iba.ptushki.org/be/registration

Ірына Груздзіловіч,
бёрдвочар-пачатковец

Чэмпіянат па спартыўнай
арніталогіі

– Валанцёрства ў АПБ для мяне –
гэта магчымасць выйсці са звычайнага
асяродку і апынуцца ў іншым свеце,
з зусім іншымі людзьмі. Я была
ў некалькіх экспедыцыях па пошуку
гнёздаў вялікіх арляцоў. Асабліва мяне
ўразіла тая, дзе мы доўга ішлі па балоце, нібы ў нейкім
іншым вымярэнні. Быццам ведаеш, што ёсць у нас балоты,
а калі там пабываў, пачынаеш гэта сапраўды цаніць і хочаш
расказаць камусьці яшчэ. На балоце было і прыгожа,
і страшна, і здорава.

6-7 кастрычніка
Выходзім назіраць за птушкамі разам

Наклад: 800 асобнікаў
Перадрук дазваляецца пры ўмове
спасылкі на iнфармацыйны бюлетэнь
Замова №

Алена Юркойць,
дырэктар школы:

Галіна Шаціла,
валанцёр АПБ:

EuroBirdWatch

Травень-жнівень
Гайда на птушыную экскурсію ў Мінску!
Хочаш зладзіць у сваім горадзе? Звяртайся да АПБ!

Хочаш дапамагчы прыродзе? Запішыся ў валанцёры
АПБ: http://ptushki.org/anketa

Карысныя спасылкі

Карысныя і цікавыя гульні: games.florafauna.by/
АПБ у Фэйсбуку: facebook.com/APB.BirdLife.Belarus
АПБ у Кантакце: vk.com/ptushki
Інстаграм АПБ: instagram.com/apb_birdlife_belarus

Вызначыць птушку, жабу ці яшчарку: guide.florafauna.by
Птушкі штодня: birdwatch.by

– Ласасёвы цэнтр прысвечаны
ўнікальнай у Беларусі з'яве: за сотні
кіламетраў з Балтыйскага мора штогод
у нашыя рэкі прыходзяць вялікія рыбы,
каб зрабіць гнёзды, адкласці яйкі і працягнуць род.
Гэта найдаўжэйшая вандроўка балтыйскіх ласосяў да месца
нерасту. У Ласасёвым цэнтры госці даведаюцца пра асаблівасці жыцця ласосяў, пра іх суседзяў, пра пагрозы прыродзе, якія адбіваюцца на ласосях у першую чаргу,
і пра тое, што рабіць, каб ласосі і ласасёвыя рэчкі не зніклі.
Гэта адзіны ў Беларусі і навокал цэнтр, прысвечаны рыбам.

Вадзім Пракапчук,
Захавальнік ТВП “Рака Лясная”:

1 красавіка – у Гомелі, 7 кастрычніка – у Брэсце
Ловім птушак у аб'ектыў!

1 верасня
Колькі відаў птушак твая каманда паспее пабачыць
за 12 гадзін?

(029) 223 06 13 МТС,
(029) 101 68 87 velcom
Е-mail: info@ptushki.org
Сайт: www.ptushki.org

Мікалай Варабей атрымлівае сертыфікат Абаронцы дзікай прыроды на ХХІ З’ездзе АПБ

Чэмпіянаты па фотабёрдынгу

Free walking tour
© АПБ, 2018 Інфармацыйны бюлетэнь
ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны”,
Галоўны рэдактар:
Аляксандр Вінчэўскі
Рэдакцыйная калегія:
Віктар Фянчук, Карына Салавей,
Алеся Башарымава, Мікалай Чэркас,
Ігар Бышнёў
Карэктар: Надзея Вішнеўская
Верстка: Міхаіл Пракапенка

Максім Нямчынаў,
спецыяліст па прыродаахоўных
пытаннях АПБ:

Уладзімір Іваноўскі

Салаўіныя вечары

Маладыя птушкі і самкі стэпавага і поплаўнага з палявым лунём (другі – звычайны
ў нас на гнездаванні) вельмі падобныя, і ўпэўнена адрозніць іх можна толькі
па якасных фотаздымках.
Самкі стэпавага і поплаўныга лунёў адрозніваюцца ад палявога лягчэйшым
целаскладам, больш вострым крылом з чатырма, а не пяццю “пальцамі”, у стэпавага
больш кантрасны малюнак “твару” і цёмны ніжні бок крыла.
У маладых стэпавых лунёў вохрыста-рудое апярэнне, святлейшае, чым у поплаўных.
Асноўнае адрозненне ад апошніх: пад тварным дыскам і ззаду на шыі ёсць белы
ашыйнік, кантраснасць якога падкрэсліваецца яшчэ і цемнаватым рудавата-бурым
колерам на баках шыі.
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Завітай у Варняны
і даведайся ўсё
пра беларускіх ласосяў!

Жывая вясна

Выдадзена ў рамках праекта міжнароднай тэхнічнай
дапамогі "Прафілактыка неінфекцыйных захворванняў,
папулярызацыя здаровага ладу жыцця і падтрымка
мадэрнізацыі сістэмы аховы здароўя ў Рэспубліцы Беларусь"
("БЕЛМЕД"), які фінансуецца Еўрапейскім Саюзам
і рэалізуецца ПРААН, СААЗ, ЮНІСЕФ і ЮНФПА ў партнерстве
з Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.
Прапанаваная інфармацыя адлюстроўвае пункт погляду
аўтораў, які можа не супадаць з афіцыйнай пазіцыяй
Праграмы развіцця ААН і Еўрапейскага Саюза.
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Будзь здаровы
з птушкамі!

Дапамагчы птушкам і прыродзе можа кожны,
і мы ўдзячныя ўсім, хто гэта робіць.

Далучайся да акцый
і назірай за птушкамі
разам з намі

Шэрая курапатка любіць палі і лугі, парослыя высокай травой

Шчыгел –
франтаваты спявак
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Хочаш наведаць Ласасёвы цэнтр?
Пазвані па нумары (029) 1968058 і запішыся.
Цэнтр прымае гасцей з панядзелка па суботу
з 9.00 да 17.00.

Мы ўжо некалькі гадоў вешаем
кармушку адразу за акном. Вельмі
зручна: ясі і назіраеш за птушкамі.
І вось неяк збіраемся снедаць, дзеці
ўжо за сталом... І тут сын кажа: “Мама,
мне здаецца, у нас новы від”. Азіраюся.
А на галінцы яблыні, проста насупраць акна, сядзіць
прыгожая драпежная птушка. Я тады нават не ведала,
хто гэта. Кажу дзецям, каб не варушыліся і нават дыхалі
непрыкметна, і бягу
па фотаапарат. Потым
і муж падключыўся.
Разам здымалі,
а ў мяне ад хвалявання
дрыжалі рукі.
Шуляк-карагольчык
(як пазней высветлілася) прыляцеў
папаляваць на нашых
сінічак. Ён нам нейкі
час пазіраваў, а потым
паляцеў. А ўражанняў
пакінуў – мора!

Той самы
шуляк-карагольчык
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КОНКУРСЫ

Чым шчыгел снедае?
Адлюструй у сваіх малюнках птушку года і яе рацыён!
На конкурс прымаюцца працы, выкананыя ад рукі фарбамі ў розных тэхніках.

Чорнагаловы
шчыгел –
птушка
2018 года

Падрабязную інфармацыю і ўмовы конкурсаў можна знайсці на
www.ptushki.org/bird2018
Свой малюнак дашлі да 1 ліпеня 2018 года на адрас вул. Парніковая, 11, пам. 4,
Мінск, 220114, Беларусь.

Птушка-арт
5 чэрвеня – у Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя – прапануем праявіць
сваю фантазію на дварэ! Збяры як мага болей чалавек, каб скласці з усіх удзельнікаў
сілуэт птушкі года, а яго фотаздымак дашлі нам на скрыню ptushkahoda@ptushki.org
з пазнакай тэмы “Птушка-арт”.

Увага: шукаем Шчыгелаў і Шчагловых!
Знайдзі Шчыглікаў і Шчыгельскіх сярод сваіх знаёмых і блізкіх! Калі хтосьці з іх
носіць прозвішча Шчыгел, Шчыгол, Шчыгельскі, Шчыглоў, Шчыглік, Шчаглоўскі
ці іншае вытворнае ці падобнае да назвы Птушкі 2018 года – віншуем! Сёлета гэтая
асоба можа стаць сябрам АПБ на год бясплатна. Падрабязнасці на ptushki.org.
Важна!
На кожнай конкурснай рабоце абавязкова пазнач:
– назву конкурсу;
– імя і прозвішча аўтара;
– узрост;
– дакладны адрас і тэлефон аўтара;
– імя і прозвішча кіраўніка клуба АПБ “Крылаты дазор” ці іншага гуртка (калі аўтар
з'яўляецца ўдзельнікам якога-небудзь гуртка).
Усе пераможцы атрымаюць дыпломы і прызы.
Работы аўтарам не вяртаюцца. АПБ пакідае за сабой права выкарыстоўваць іх
для публікацыі ў сваіх выданнях з пазнакай аўтарства, а малюнкі, творчыя вырабы,
фота – паказваць на выставах.

Чым адметная гэтая маленькая яркая птушка?
Што ёй пагражае і як мы можам ёй дапамагчы?

Сустрэў птушку года?
Шчыгел у лічбах

Знаёмімся са шчыгелам!
Гэта стракатая невялікая птушка: пярэдняя частка
галавы чырвоная, скроні белыя, а макаўка і патыліца – чорныя. У палёце шчыгела можна пазнаць
па белым надхвосці і жоўтых палосах на крылах.
Маладыя шчыгелы без чырвонага колеру на галаве.
Шчыгел – не пералётная птушка, яна круглы год
жыве на тэрыторыі Беларусі.
Як адрозніць самца ад самкі?
Чырвоная плямка на галаве ў самкі крыху меншая.

Сваякі шчыгела
У Беларусі шчыгел мае шмат сваякоў – зелянушак, чыжоў,
берасцянак і іншых уюрковых.

Меню шчыгела
Якія расліны вабяць шчыгелаў найбольш? Найперш гэта лопух,
чартапалох і асот, насеннем якіх яны могуць частавацца нават узімку.
Нічога, што яно хаваецца ў калючках! Вострая моцная дзюба
дапамагае шчыгелу харчавацца без праблем. А яшчэ ім даспадобы
дзьмухавец, трыпутнік, конскае шчаўе, лебяда і многія іншыя віды
пустазелля.
Вясной і ўлетку шчыгелы здабываюць насякомых для сябе і птушанятак.
Тля – іх улюбёны далікатэс.
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Сфатаграфуй яе і занясі сваё назіранне ў базу дадзеных
florafauna.by.
Усе сустрэчы са шчыгеламі адлюструюцца
на адмысловай карце.

см – даўжыня цела

г – маса

гадоў – столькі, паводле
дадзеных кальцавання, жывуць шчыгелы-старажылы!
тысяч пар шчыгелаў
жыве ў Беларусі

Зазірнем у гняздзечка
Гняздо шчыгела падобнае да місачкі,
дбайна змайстраванай з моху, лішайнікаў
і павуціны і высцеленае ўсярэдзіне пухам
з раслінаў. Самачка будуе яго ў кронах
дрэваў у парках, садах, ля дарог
і на ўзлесках.
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Малады шчыгел

Берасцянка - сваяк шчыгела

яек у кладцы

тыдні самка іх выседжвае

тыдні ў гняздзе
выкормліваюцца птушаняты

Што пагражае шчыгелу?
Выкошванне хмызоў і пустазелля пакідае шчыгелаў без корму ўзімку, а татальнае абразанне
дрэваў і скарачэнне плошчы зялёных зонаў у гарадах – без месцаў для гнездавання.
Як дапамагчы? Па магчымасці пакідаць лапікі зямлі з пустазеллем, не выкошваць усё
“пад нуль”. Рабіць кветнікі з астравымі і іншымі складанакветкавымі дэкаратыўнымі кветкамі:
яны ўпрыгожаць тэрыторыю, а шчыгелы змогуць частавацца іх насеннем.
Свойскія і бадзяжныя каты ловяць дарослых
птушак, знішчаюць гнёзды з яйкамі ці малымі
птушанятамі.
Як дапамагчы? Каб шчыгел паспеў
уратавацца, павесь на ката ашыйнік
са званочкам-балабончыкам: ён папярэдзіць
пра небяспеку.

Чартапалох

Трыпутнік

Асот палявы

Пра што спявае шчыгел?
Відаць, пра прыгажосць і разнастайнасць свету. Спеў шчыгела
меладычны і звонкі, а варыяцый песняў шчыгела вылучаюць
болей за 20.
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тыдзень бацькі кормяць птушанят
пасля вылету з гнязда
вывадкі паспявае вывесці пара
шчыгелоў за красавік-ліпень!

Шкляныя шыбы могуць быць смяротнай
небяспекай для шчыгела. Птушкі не заўважаюць
празрыстай паверхні, сутыкаюцца з ёй
на вялікай хуткасці і разбіваюцца.
Як дапамагчы? Каб шчыгел заўважыў
перашкоду, змясці на шыбах адмысловыя
налепкі ў выглядзе сілуэтаў драпежных птушак.

Дзякуй усім, хто заносіў у базу
дадзеныя пра свае сустрэчы
з Птушкай 2017 года –
жаўруком-смецюхом.
За ўвесь час працы партала
ў базу занесена 93 назіранні
жаўрукоў-смецюхоў!
Найбольш месцаў, дзе жыве
гэтая птушка, выявілі:
Андрэй Шэўчык
(13 назіранняў),
Дзяніс Кіцель (11),
Сямён Левы (10),
Сяргей Бандарэнка,
Андрэй Прыгун
і Лідзія Барысава
(па 7 назіранняў).
Вось як выглядае карта сустрэч з жаўрукамі-смецюхамі

Дзякуючы парталу
florafauna.by мы зарэгістравалі
гэты рэдкі від птушкі ў новых
месцах Беларусі: у Гродна,
у Асіповіцкім, Бярэзінскім,
Светлагорскім, Уздзенскім
і Рэчыцкім раёнах. Раней
жаўрук-смяцюх сустракаўся
і на Віцебшчыне,
але выглядае на тое,
што ён там болей
не жыве.

Карта рассялення
жаўрукоў-смецюхоў
з Чырвонай кнігі
Рэспублікі Беларусь
2015 года выдання

